
 دەب بۆن، راناوەستین تا ھبژاردنی داھاتوو

 

ھرچندە ژمارە سزدە شومو پم خۆشنبوو ئمۆ ک سزدەی مانگ ئو 
پیام بۆ کاک مسعودو مام جالل بنوسم، بم کات و ساتک بخرایی 

  دەروات و ناموێ ببین جگای پکنینی داگیرکران.

دەوران دەورانی دەیان ساڵ  ،وای دەزانیحوسنی موبارەکی سرۆکی میسر 
بۆ خۆ رزگار کردن ل داوای پش ئستایو راپریوان نزان و ساویلکن، 

راپڕیوان، کۆمک وتی فوی وەک ( بوەستن تا کاتی ھبژاردن و خۆم 
ھنابژرموە)ی بکار ھنا بۆ بسر بردنی کات و ساردکردنوەی 

انی گندەی دەستکی و برسیتی و ھژاری بم نیدەزراپریوان، 
نتوەکی بۆت ووزەی گرمداھینانی راپریوان و ئو قسان فریویان 
نادات و ھیچ ھزک نی لدنیا بتوانی لکات و ساتی خۆیدا دەنگی 

  راپریوان بدنگ بکات بجگ ل وت بجھشتنی دەستداران.

سناریۆیکانی حوسنی موبارەک دووپات ئمرۆ کاک مسعودیش دەیوێ 
  دا ھبژاردن بکن.بکاتوەو پمان دە دەتوانن ل شش مانگی داھاتو

بشخوراو و ھیچ پنباو، لجیاتی چینی دشکاوی وەک شۆڕشگرکی 
بشخوراو و ھیچ پنباوانی کورد، ب جنابی کاک مسعود دەم، 

اردنی داھاتووش ب بشداری تۆو مام راناوەستین تا شش مانگی ترو ھبژ



، وجالل ناکرت، ئوەو ھموو ئوانی ک ل بیست سای رابردو
برپرسیاری جۆراوجۆریان ھبوەو لبروەبردنی ئوبشی خوارووی 
 ،وەکتاقی کردن چوون لوەی خۆتان داوەو دەرنکوردستان، تاقی کردن

بستن خۆتان بکن پیاو پاکی ناکرێ جارکی تر ب فرتوف چاوی خک ب
  کورد، دەوری ھموو الیکتان بسر چوو.

ویانفرتوف و ووتجیاتی ئل باش گرن  ،وام پت ھدەس دەست ل
ک نامانوێ دۆپ خونکی  ،و دەست بدەن دەست ئمی بپرۆش

اگیرکران، دەنگی کوردایتی بچوک بکرتوە برانبر بدکورد بژێ و 
جلوبرگی ب گیرفانیشمان لبرە، بمانای لپشوە خریکی باخڵ 

  ین.ابپکردنی خۆمان و داگیرکردنی مک و مای خک نبوین و ن

من خۆم دوور دەخموەو خونکی خۆ ئگر گوێ بۆ ئو پیامم نگری، 
بسر و زۆر لحوسنی موبارەک و زەینالعابدین خراپترتان زۆریش دەڕژێ 

بش  دت و بھان بۆ داگیرکران دروست دەبت بۆ داگیرکردنوەی ئو
ئگر پتان واب داگیرکران پشتگیری ئوە ئازاد کراوەی کوردستان، 

 ران وای نیشان داوە کژوی داگیرکداچون و م ھب م وابن، پدەک
ن، ئگر ئو نایانوێ ھیچ کوردکی زانا، دەومند، یان دەستدار بم
ل لناوبردنی  کوردانش دۆست و ھاوکاری خۆیان بوو بن، نمونی ئوەش

ھاوکاری ساڵ خاکت (زوبراغای زباری) دا بدی دەکرێ ک چندە 
  رژمی عراقی کردو لدوایشدا رژم دەرمانداوی کرد.

 کاک مسعود تکات لیدەکم نامکانم بخونوە، گوێ بۆ پرۆژەکانی جالل
 ب ک رابھوازترازاوە، بانگکار نگرە، تا کار لبانی متا
گواستنوەی دەست ل خۆتوە بۆ ئم، ئمش وەک کوردکی نتوەیی 

دەستکی بپرۆش ک لگڵ بھاوکاری بپرۆشانی کورد، بالین 
ھلسوکوتی نتوەیدا بگونجی دروست دەکین و یکم سرۆکایتی 

  انیش دەدەین ب ئافرەتکی زاناو بتوانای کورد پروەر.وەزیر

  سردار پشدەری
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